
Video Baby monitor s 2.8” displejem 

MBP483

Funkce

Dívejte se na Vaše dítě jak sní.
MBP 481 je digitální dětská video chůvička Motorola. Digitální technologie Vám 
dává jistotu zabezpečené komunikace, takže nemůže nikdo odposlouchávat a 
zároveň zajisťuje vysoce kvalitní přenos zvuku i obrazu mez dětskou a rodičovskou 
jednotkou. Díky infračervenému nočnímu viděni zajistí kamera s digitálním 
zoomem  a s 2,8" (7,1 cm) barevným displejem přenos obrazu i za tmy. S 
chůvičkou Motorola MBP 483 se můžete dívat jak Vaše dítě sní.
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MBP483

• Dětská jednotka - kamera
• Rodičovská jednotka  - monitor
• Dobíjitelné baterie
• 2 Adaptéry
• Stručný návod k obsluze

Funkce

• Bezdrátová technologie 2,4 GHz FHSS
• Zabezpečené šifrování přenosu dat
• 2.8“ (7,1 cm) Barevný displej
• Dosah až 300m*
• Infračervené noční vidění
• Mikrofon s vysokou citlivostí
• Ovládání hlasitosti
• Vizuální indikátor úrovně zvuku
• Sledování teploty v místnosti dítěte
• Obousměrná komunikace
• Dálkově ovládaný zoom
• Ukolébavky

Obsah balení

Logistické informace

Všechna vyhotovení a funkce výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Skutečný výrobek se může od fotografie mírně lišit. Vyrábí, distribuje nebo 
prodává Binatone Electronics International Ltd., oficiální držitel licence pro tento výrobek. Motorola a logo M jsou ochranné známky nebo registrované ochranné 
známky společnosti Motorola Trademark Holdings, LLC a jsou používány na základě licence. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.  
2017 Motorola Mobility LLC. Všechna práva vyhrazena.

* Za podmínky přímé viditelnosti mezi dětskou a rodičovskou 
jednotkou. Jakékoliv překážky mezi dětskou a rodičovskou 
jednotkou způsobí podstatné zkrácení dosahu. 

Kód 
produktu

EAN Karton EAN kartonu
Rozměry 

prodejjního obalu 
produktu

(cm)

Rozměry
kartonu

(cm)

Hmotnost
výrobku

Hmotnost
výrobku

 s prodejním
obalem 

Hmotnost
kartonu

413210200201 5012786801653 4 5012786700369 W20 x D9 x H16 L38 x W22 x D18 0,38 kg 0,55 kg 2,3 kg
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